Tomatenplanten - plantendag zondag 14 april 2019 - plantencentrum Arboretum Kalmthout
Prijs: € 1,5/plantje (9cm pot). Actie: 10+1 gratis
bestellingen via plantencentrum@arboretumkalmthout.be

KLEIN
Barbaniaka
Black Cherry

uitstekend kleine rode ronde Hongaarse bestomaat/ goed ziekteresistent/ geen snoei
Bordeauxpaarse kerstomaatjes in trossen van 8 à 16 stuks/ zeer lekkere zoete smaak/ klimmer, snelle groeier
die tot aan de vriesperiode vruchten draagt

Hamm's Gelbene

zeer vroeg 50 tot 60 dagen/ goud-gele ronde kerstomaat/ kruidige smaak/ dwarfplant

Katinka

lange trossen met ronde oranje kerstomaatjes/ zeer zoet en sappig met een beetje wortelsmaak/ goed
dragende klimmer met trossen van 12 à 24 stuks

Medovaya Kaplya

klein geel peervormig kerstomaatje uit Rusland/ tot 30 gr/ vertaald = honing druppel

Petit Moineau

oud Canadees ras/ rode ronde tomaatjes/ zeer zoet en smaakvol/ vroeg en bijzonder productief

Primabella

een van de meest ziekteresistent kerstomaten/ zoete vruchten in lange trossen/ zowel serre als buiten

Resi

roze-rode ronde kerstomaat tot 12 gr/ mild romig iets zuur/ krachtige resistente groeier

MEDIUM
Auriga

grote ranken, goede productie van ronde oranje cocktailtomaatjes met iets rozig sappig vruchtvlees en een
goede smaak met citrustoetsen

Blanche du Quebec (dwarf)

dwarf type/ kleine ronde bleek gele vruchten/ zeer goede frisse zoete smaak/ Canada

Copper River
Dubok

multicollor rond afgeplatte vleestomaat/ medium grote/ USA/ midden seizoen
rode cocktailtomaat / potplant tot 50 cm/ vruchten tot 200 gr/ 65-70 dagen

Esmeralda Golosina

zeldzame variëteit/ glad ronde groene tomaat met opmerkelijke intense, zoete complexe smaak

Santorini

Griekse kleine saustomaat/ grote plant met grote opbrengst/ midden seizoen

Tres Cantos

kleine rode ronde licht zure tomaatjes tot 250 gr/ Spaans/ midden seizoen/ barstvrij

Zebra Rita

geel, groen gestreept, grote rond afgeplatte vleestomaat/ zoet fruitige smaak

Big Yellow Zebra

uit de USA/ groot mooi geelgekleurd met groene strepen/ vruchtvlees is geel/ sterke plant/ productief

GROOT
Cherokee Chocolate
Joyau D'Oaxaca
Missouri Pink Love Apple
Red Butter Heart
Summertime Gold

vleestomaat van 225 tot 340 gr/ ziekteresistent/ uitstekende rijke smaak/ zeer productief/ 85 -90 dagen
oranje rode vleestomaat afgeplat 90 tot 150 gr/ tros 3/ plant 120 tot 160 cm/ 80 tot 85 dagen/ zeer oud ras
uit Mexico
afgeplatte vruchten 250 tot 500 gr/ vleestomaat/ 78 tot 80 dagen/ USA
grote rode hartvormige tomaat met gele kraag/ tot 1 000 gr/ goede zoete smaak
heirloom dwarftype/ zoete gele vleestomaat met weinig zaad/ intense smaak

